
Referat fra FAU-møte 09.03.2020 
Skøyenåsen skole  

 
 

Deltagere: 
Klasse Navn  Utvalg/Gruppe 
8A Hans Petter Simonsen Nærmiljø 
8B Annette Grymyr Styremedlem/Skolebygg 
8C Hege Friberg Info 
8D Rakel A. Korsvold Styremedlem/Referent/Info 
8E Kai Grønseth Info 
8F Mill-Hege Bertheussen Skolebygg 
8G Anette Moritz  Skolebygg 
8H Lars Lundby Skolebygg 
9A Gry Tollefsen Styremedlem/Økonomiansvarlig 
9B Siv Havåg Nærmiljø 
9C Else Marie Weber SMU/Skolebygg 
9D Lene Gjørva Natteravnkontakt/Info 
9E Hanne Huitfeldt FAU styreleder 
9F Marius Botten  Driftsstyre/Info 
9G John-Harald Johansen SMU/Info 
10A Hans Petter Simonsen  
10B Marianne Hella   
10C  Nærmiljø 
10D Maja Lunde  Info 
10E   
10F   
10G Linn Kristin Stølan Info 
 

 
 
 

 
Møteleder: Hanne 
Referent: Rakel  

Agenda: 
1. Godkjennelse av innkalling og referat fra møte # 4, 16. januar 
2. Elevundersøkelsen, presentasjon ved elev fra hvert trinn sammen med Rektor 

Vibeke. 
3. Informasjon fra Rektor  

a. Corona – tiltak skolen gjør.  
b. lesing 
c. sommerskole  

4. Referat fra Driftsstyremøtet 
5. Informasjon fra arbeid i gruppene. 



 
Natteravn status:  
Bygg-gruppen:  

6. Oppfølgingssaker  
a. Skolekantinen 
b. Kommunikasjon  

7. Eventuelt  
a. Status dugnader, Rjukan 2020,  
b. foreldrekonferanse  

8. Neste FAU møte 
 
 
 

1. Innkalling og referat:  
Godkjent, ingen kommentarer 
 

2. Elevundersøkelsen:  
Tre elevrådsrepresentanter fra 8 - Helena , 9 - Nada, 10 – Smilla trinn og rektor 
Vibeke presenterte resultatene Ppt vedlagt. Hovedtrekk – bra – fremgang fra 
2018 og 2017. Elevrådet har satt ned tre grupper (skolemiljø, 
undervisning/motivasjon, fysisk milø) som har fått i oppgave å utarbeide tiltak til 
forbedring. Første gang dette er gjennomført, men modellen vil videreføres pga 
positivt med involvering fra elevene. Gruppene jobber videre med støtte fra 
ressurser fra skolen: vaktmester, miljøterapeuter osv.   
 

 

3. Informasjon fra Rektor:  
 

a. Corona- hva gjør skolen:  
De har informert i klassene. Utdanningsetaten beslutter tiltak om noen 
ved skolen får påvist corona. Bydel helse gir retningslinjer som skolen 
forholder seg til. Ingen problemstillinger så langt. Tiltak: ekstra renhold er 
tatt på dørhandtak, gelendere osv. Klorer hver dag. Ekstra renhold i 
garderobene. Snakker med skoleelevene om hva de bør gjøre selv. Ble 
enige med rektor om at det er lurt å informere om hva skolen gjør på 
nettsiden. 

b. Lesing – tas i neste møte. 
c. Sommerskole – også for ungdomsskolen. Flere nyttige kurs, spesielt 

overgangsstøtte til videregående. Påmelding fra 11. mars.  
 
 

4 Referat Driftsstyret ved Marius Botten 
- Skolens har et mindre forbruk, det skal fremover brukes penger til å 

oppgradere siste rest av klasserom og Rjukan-tur ca 700.000. Skolen har fått 
en ekstrabevilgning på 500.000 til dedikerte ressurser til 
skolevegringsproblematikk. Skolen har ansatt en person.  

- Nærskolevei: Behandlet ønske om støtte til elever som bor på på 
Hellerudtoppen pga lang skolevei til Skøyenåsen. Driftsstyret besluttet å ikke 



gi støtte til dette, grensen går ved 4 km. Oppfordrer elevene til å gå eller sykle, 
og foreldre til å unngå å kjøre barna.  

- Elevundersøkelsen ble gjennomgått.  
 
 

5 Informasjon fra arbeid i gruppene: 
- Skolebygg- er ikke skjedd noe siden sist 
- Info – ingen saker å melde på 
- Nærmiljøgruppen – Natteravn status –  

o Det har vært litt stille, ikke alltid det er klart å stille natteravner, men 
det har gjerne med årstiden å gjøre.  

o Alt i alt går det bra, men mange erfaringer er gjort. Lene skal i møte 
med koordinator og diskutere forbedring. Blant annet få liste ut 
tidligere. Oppfordring til at alle minner om datoer i god tid nå 
fremover. 16 mai, 18. juni (skoleavslutning 10 kl – den tar 10 kl ansvar 
for) og 30 .juni.  

 
 
 

6 Oppfølgingssaker  
a. Skolekantinen 

Annette, Linn og John-Harald. Gruppen har hatt dialog med sosiallærer og 
mijløterapeut. Har fått innblikk i hvordan dette har fungert tidligere. 
Dagens ordning: Smalt utvalg, kontantbetaling.  
Elevene ønsker å betale med kort, vipps. Alternativet kan være 
kantinekort.no. Innspill fra miljøterapeuten til foreldre om at de må være 
obs på at barna generelt spiser for lite.  
Andre skoler: Mange skoler har ikke kantineløsning. Bjørnholt  – drevet av 
mat og helsefag – elevbedrift på videregående. Bruker kantinekort, 
fungerer fint..  
Fasiliteter ved skolen er begrensende ift hygienekrav. (eks for varmmat) 
Hva ønsker skolen å tilrettelegge for?  
Eneste aktuelle alternativet for Skøyenåsen skole er utkjøring av mat. Kan 
kjøres til og holdes varmt.  Eksempel på bedrift - «Oslokollega» – ideell 
bedrift som leverer til kantiner. Type mat eks spaghetti bolognese – 45 
kroner. 
Finnes andre ordninger i Osloskolen, men det er storkjøkkenbasert. Det 
understrekes at det er helt nødvendig med dedikert ressurs fra skole om 
dette skal gå.     
Gruppen jobber videre og tar et møte med skolen.  
 

b. Kommunikasjon – Infogruppe v/Linn, Lene og Rakel har vurdert saken og 
fremmet innspill overfor skolen som vil kunne bedre dette. Vedlagt er 
innspill som en anbefaling fra FAU:  

 
 
 
 
 



Informasjon Skole – Hjem  
Info.gruppen v/ Linn, Lene og Rakel, for presentasjon på FaU-møtet 9. mars:  
Oppgave: Hvordan ønsker foresatte å informeres om karakterer og faglig 
utvikling?  Er informasjonen god nok?  
Bakgrunn for oppgaven er innspill fra driftsstyret ettersom mye av kommunikasjonen 
foregår digitalt. 
Infogruppen har gått gjennom hvilke kanaler skolen bruker for å gi informasjon, listet 
opp nederst. Vårt inntrykk er at det ikke er mangel på informasjon, men mener det vil 
være til stor hjelp om skolen klargjør:  
1. Hvilke kanaler de bruker 

2. Hvilken type informasjon en finner i de ulike kanalene  

3. Hvor man finner kanalene (logger inn osv).  

Dette bør presenteres tydelig på hjemmesiden, på foreldremøter og ellers gjentas jevnlig 
i andre fora, som utviklingssamtalen.  
Forøvrig er gruppens inntrykk at kontaktlærerne er flinke til å sende ut ukentlig info til 
foresatte gjennom skolemeldingsappen. Et generelt inntrykk er at også mange 
kontaktlærere er det, men det varierer antakelig noe. Et innspill til forbedring kan 
derfor være at faglærerne sender ut info om kommende og evaluerte prøver.  
 
 
 
Kommunikasjonskanaler Hvilken type info  Hvor finner du den  
Portalen  Hovedkanalen for 

informasjon om ditt barn, 
karakterer, fravær, osv. 

Logg inn fra skolens forside 
på internett. Logges inn 
med BankId  

Skolemeldingsappen Skolens info rett i lomma – 
rask og hyppig oppdatert 
informasjon fra lærer, 
skole, samt for 
fraværsmelding  

Fremgangsmåte er 
beskrevet fra 
internettsiden  

Skolens nettside  Opplysnings og 
informasjonsside  

 

Utviklingssamtaler osv osv 
Foreldremøter osv osv 
FaU  osv osv 
 

7  Eventuelt:  
Rjukan tur og dugnader.  Elevene er oppfordret til ukentlig innsats med VIPPS av beløp 
inn som dugnad. Per 6.mars er kr 38 000,- samlet inn. Ønsket innsats fra elever kr 40,- 
per uke. Ukentlig oppdateringer til elever og foreldre sendes ut via ukeplan og facebook 
foreldregruppe Elevene på 9. trinn har som mål å samle inn 400 000,-. 
Det er etablert en Dugnadskomitee med 2 foreldre fra hver klasse på 9. trinn.  
Flaskedugnad planlagt 14. april og 18. mai ( dugnad 14.april utgår, i stedet er det satt 
opp en Spleis pga corona).  
 

8 Neste FAU-møte: onsdag 27 mai 
 


